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 كيكو هاتو
 ُمدرسة التمريض

   لبناتاإلعدادية ل مدرسة الجامعة بونكيو جاكوين 
 

 . اإلعدادية  المدرسة  مرحلة أثناء" المحافظة على صحتك بنفسك" كيفية يجب أن تتعلمي
 

 
 االستخدام وآداب قواعد - الصحة مكتب

 
 
 
 
 

 ال  يمكننا إعطائك أية أدوية عن طريق الفم بموجب القانون.   * 
 ( غير مسموح: السعال أدوية ، مسموح : غرغرة  /الفم غسول←  الفم  طريق عن تناولها يتم التي  األدوية ؛المثال سبيل  على)

 . بنفسك  تحضره  أن  عليك  ، دواء  إلى   بحاجة كنت إذا* 
 خزانتك  في  وجوارب إضافي  ومنديل   صحية  أدوات لديك   أن  من تأكد * 

لقد بدأ عام  
 دراسي  
 جديد! 

 بحياة  فلنستمتع
 مدرسية صحية 
 وسعيدة أيضاً! 

 . الجديدة  الدراسية السنة بدأت
 ...  جدد ومعلمون جدد وزمالء جديدة وفصول جديد صف
:  اآلن به تشعر بما اعتز  ولكن واحد آن   في ومتوتًرا متحمًسا تكون ربما
 !" جهدي قصارى سأبذل"  قل
 .الجديدة  المدرسية حياتك على التعود في وقتك وخذ بسهولة األمور خذ

 

 الغرض الغرض الغرض الغرض

 انتبه  انتبه 

 قواعد
 

 قواعد قواعد قواعد

 آاااى 

 الشعور باإلعياء للجروح اإلسعافات األولية 
تعلُم المزيد عن صحتك  

 وجسدك 
استشارة ُمدرسة التمريض  
 بخصوص ما يخيفك ويقلقك 

  يرجى لذا   ، الطوارئ لحاالت هنا نحن
 المنزل  في  آخر شيء  بأي االهتمام

 في  ضمادات   لدي  ليس
 المنزل 

 من فضلك 

قواعد استخدام مكتب  
 الصحة

  الصحة مكتب ماستخد   من فضلك
  حتى قواعده عواتب الصحيحة لألغراض 

  عند  استخدامه منأيضاً  اآلخرون يتمكن
 .الحاجة

استأذن معلمك قبل القدوم لمكتب  
 التمريض 

يجب عليك تحية الموجودين  
 أثناء الدخول والمغادرة 

 ال تستخدم األدوات بدون استخدام التزم الهدوء أثناء تواجدك 

 هل يمكنني ذلك؟ 

غير مسموح لنا إعطاء أدوية بالفم  
 لألطفال 

  أثناء لها تتعرض  التي الطفيفة اإلصابات  الصحة  مكتب يعالج
  إذا  األولية اإلسعافات  تقديم إلى باإلضافة المدرسة،  في أو الحركة

 . المستشفى  إلى  الذهاب  قبل األمر لزم
الرباط /   الضمادة استبدال  و الجرح تطهير يرجى ،  ذلك بعد* 

 . المنزل في الطبي

  مجرد  هي الصحة  مكتب في الراحة
 .مؤقت عالج
  لمدة السرير باستخدام لك يسمح

 .فقط واحدة  ساعة

  ماع الحديث أو وزنك/  طولك لقياس
 أثناء  المكتب  إلى  الحضور  يرجى يقلقك،

 . المدرسة بعد أو  الغداء  استراحة



 
 . مستمرا يزال ال الجديد الطبيعي الوضع
 .نُضِعف أجسامنا أن دون المعدية، األمراض  ضد  اجراءات احترازية اتخاذ في االستمرار  إلى  منا واحد  كل  يحتاج
 .متوازن  غذائي نظام  واتباع المناسبة تمارينال وممارسة النوم  من كاف   قسط  على حصولك  من تأكد مناعتك، لزيادة

 
 

 
 . بدقة  يوميًا صحتك راقب * 
 . أخرى  أعراض أي  أو  الحمى  من تعاني كنت إذا  المنزل  في البقاء على  احرص* 
  المدرسة  ترك إلى وتحتاج مريًضا تكون عندما أمرك ولي مع نتواصلألننا  بك الخاصة  االتصال معلومات  تحديث من تأكد* 

 .مبكًرا
  البوليميراز   تفاعل   اختبار  بإجراء   معك   ون يعيش  نالذي   أسرتك  أفراد   أحد   أو   أنت   تقوم  عندما  المدرسة   إبالغ   من   التأكد  يرجى *  

 . (PCR) المتسلسل
  

 

 . الذراع  مقابل  درجة  40-30  بزاوية  إبطك  تحت  الترمومتر  أدخل

 تجنب الممنوعات الثالث 

 األماكن 
 المغلقة  

 االقتراب من الغير 

 األماكن 
 المزدحمة

ارتدي الكمامة الطبية دائماً حتى لو ال تعاني من أي  
 أعراض 

حافظ على المسافة اآلمنة كي  
 تحمي نفسك واآلخرين  

 التهوية 

الشعور أنك بخير ال  
إصابتك يعني عدم 
 بالمرض 

 في الغالب  أنت

 . أعراض بدون فقط

يمكنك خلع كمامتك عندما تكون بعيد عن  
 بمسافة كافية زمالئك

 
 بالماء الجاري  
 والصابون

 رش الكثير من الكحول 
 



 
 الصباح في صحتك اطمئن على! 

 : كنت إذا  صباح  كل  التحقق  المعتاد من  اجعل
 بالخمول تشعر أو  حمى  لديك                        المعدة  في  آالم أو صداع  لديك 
 الحلق في  التهاب  أو  سعال  لديك                     إمساك أو إسهال  لديك 
 الكفاية  فيه  بما نمت                                   للطعام شهية  لديك                    ولديك حافز   نشيط 
 . به  القيام يجب  ما  لمعرفة المنزل في أمرك ولي  فاستشر صحتك، بشأن عادي غير شيء أي الحظت  إذا

  عما   نفسك  اسأل  ال،  أم  المنزل  في  البقاء  عليك  يجب  كان  إذا  مما  متأكًدا  تكن  لم  إذا  الراحة،  من  قسًطا  خذ  ،باإلعياء   تشعر  عندما
 . غيرها من األنشطة أو النادي أنشطة المشاركة في  في  أو  القدوم للمدرسة  في  صعوبة   ستواجه  كنت إذا

 
 

  



 

 

 مبروك

 المدرسةقبولك لدخول 

جسمك وتأكد من حالتك  افحص
 ! صباح كل الصحية

 كيف  اليوم... 
 أبدو... 


